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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σηο Σσέδιο Νόμος «Ενίζσςζη Ιδιωηικών Επενδύζεων για ηην Οικονομική 

Ανάπηςξη, ηην Επισειπημαηικόηηηα  και ηην Πεπιθεπειακή Σςνοσή» 

 

         

 Επί ηηρ απσήρ : 

 

 1. Τν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ εηζάγεηαη ζε κία ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Η αλαπηπμηαθή επαλεθθίλεζε κε ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ 

επελδχζεσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο απαηηνχληαη 

ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο.  

 Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο απνηειεί ην θχξην κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ, έρεη επξχηαηε επηξξνή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ελψ παξάιιεια 

απνηππψλεη ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο επηινγέο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο.  

 Απαηηείηαη επνκέλσο αμηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(Δ.Σ.Π.Α.), ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ εληαία γηα  ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ ζε εμσζηξεθείο νηθνλνκίεο 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 2. Η ζέζπηζε ελφο λένπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

πξνβάιιεη σο αλαγθαηφηεηα,  αλ ιεθζεί ππφςε:  

 α. Ο γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ βαζκφ ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (1262/1982, 1892/90, 2601/98 θαη 3299/2004) ζηελ νηθνλνκηθή 
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αλάπηπμε θαη θπξίσο ζηελ πεξηθεξεηαθή ζπλνρή ηεο ρψξαο πνπ απνηεινχζε ζηφρν αιιά 

θαη ιφγν γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα ησλ εληζρχζεσλ απηψλ.  

 Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ ηξηαθνληαεηή πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

(1982-2010) ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν απμήζεθε 

ζεκαληηθά. Με δεδνκέλν φηη νη ζπλνιηθνί πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ δηαρξνληθά γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ απνηεινχζαλ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ε επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε. Οη 21 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο 

πνπ επηρνξεγήζεθαλ (πνιιέο απφ απηέο ήηαλ λέεο) θαη νη 150.000 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

αξρηθά, ηνπιάρηζηνλ, δεκηνπξγήζεθαλ ππνδειψλνπλ φηη, αλ θαη κηθξφ, ππήξμε έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί. 

 Βέβαηα, γηα ηα κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε κηα πεξίνδν 30 εηψλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη φλησο πεξηνξηζκέλα. Πεξίπνπ 700 επελδχζεηο θαη πεξίπνπ 5.000 

ζέζεηο εξγαζίαο ην ρξφλν ζε κηα νηθνλνκία κε πεξίπνπ 1 εθ. επηρεηξήζεηο θαη 4,5 εθ. 

εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε. Η 

αλεπάξθεηα ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε αδηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε, 

αιιά θαη ε εζθαικέλε πνιιέο θνξέο ζηφρεπζε απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηελ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 Αλ ε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ είλαη 

ακθηζβεηήζηκε, ε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο απνηπρεκέλε. 

 Σηα 30 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ε Αηηηθή αχμεζε δξακαηηθά ην 

εηδηθφ βάξνο ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη παξάγεη πιένλ ην 50% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Μαδί κε 

ηνπο δνξπθφξνπο λνκνχο (Βνησηία, Κνξηλζία) θαη ηε Θεζζαινλίθε παξάγεη πάλσ απφ ην 

60% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σηνλ αληίπνδα, νη πιένλ αδχλαηεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, φπσο 

ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ε Ήπεηξνο θαη ε Πεινπφλλεζνο θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ππνρψξεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμήο 

ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίνακαρ ΑΕΠ και καηά κεθαλή ΑΕΠ ηων μηηποπολιηικών και λιγόηεπο 

ανεπηςγμένων πεπιθεπειών ηηρ σώπαρ, 1981 – 2007. 

 ΑΔΠ ΑΕΠ/κευ. (σταθ) 

 1981 2007 1981 2007 
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Αηηηθή 36,64 49,92 107,52 145,69 

Αηηηθή + δνξπθφξνη (Βνησηία – Κνξηλζία) 40,76 52,91 110,36 138,90 

Αηηηθή + δνξπθφξνη + Θεζ/θε 49,45 61,62 107,36 128,29 

Ήπεηξνο  2,62 2,30 78,06 70,88 

Α. Μαθεδνλία θαη Θξάθε 6,78 4,55 88,66 66,47 

Πεινπφλλεζνο  4,75 2,96 96,95 69,36 

 

 

 β. Η πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ πνπ 

δεζκεχηεθαλ απφ ηηο εληάμεηο κεγάινπ αξηζκνχ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 3299/2004, αλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζαλαηνιίδεηαη 

θαη παξνηξχλεη ηα Κξάηε κέιε ηεο πξνο ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

παξάιιεια κε ηελ πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε θαηεχζπλζή ηνπο. Σεκεηψλεηαη φηη κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3299/2004 νθηψ ρηιηάδεο (8.000) πεξίπνπ 

επελδπηηθά ζρέδηα κε εγθεθξηκέλεο εληζρχζεηο 7 δηο επξψ. 

γ. Η αλάγθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε απηέο λα δηελεξγνχληαη κε απιφ, ζαθή, 

αληηθεηκεληθφ θαη σο εθ ηνχηνπ δηαθαλή ηξφπν.  

 δ. Η ζεζκνζέηεζε αιιά θπξίσο ε ηήξεζε πξνζδηνξηζκέλσλ ρξνληθά δηαζηεκάησλ 

ζηα νπνία ζα νινθιεξψλνληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, αθνχ 

νη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ε ζπζζψξεπζε πνιιψλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ αθπξψλνπλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο.  

 3. Τν λέν θαζεζηψο εληζρχζεσλ πξνο ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ εηζάγεηαη κε ην 

πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά θξηηήξηα νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, αθνινπζεί έλα ζπγθξνηεκέλν ζρεδηαζκφ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

αλάπηπμεο, εηζάγεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο εθαξκνγήο θαη αλαπηχζζεηαη ζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλα ζηάδηα. 

 α. Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ν πνιπδηάζηαηνο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, θαζφζνλ αθνξά φιεο ηηο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
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πιελ φζσλ απαγνξεχνληαη ξεηά απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία ή δελ πιεξνχλ ηα ζηνηρεία 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο ηηζέκελνπο ζθνπνχο ηνπ.  

 β. Τν κεγάιν εχξνο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ε 

επελδπηηθή πξσηνβνπιία ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε επί κέξνπο ζηφρνπο κε ηε ζεζκνζέηεζε 

ηξηψλ Γεληθψλ Καηεγνξηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηεζζάξσλ Δηδηθψλ, ηα νπνία ζα 

ελεξγνπνηνχληαη θαη΄έηνο, έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξν  

Καζεζηψο Δληζρχζεσλ γηα θαζέλα απ’ απηά.  

 Σηελ πξψηε θαηεγνξία γεληθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, εθείλσλ ηεο Γεληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη φια ηα εληζρπφκελα είδε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

πνπ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζα απνηειεί ζεκαληηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ηνπο. Σηελ θαηεγνξία απηή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνβιέπνληαη  

κφλν θνξνινγηθέο απαιιαγέο, κε πξνθαλή ζηφρν λα εληζρχνληαη βηψζηκα επελδπηηθά 

ζρέδηα κε ηεθκεξησκέλεο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο.   

 Σηε δεχηεξε θαηεγνξία, εθείλε ηεο Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, ζα επηιέγνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ζα εθηηκάηαη 

ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

ππνζηεξίδνληαη κε εληζρχζεηο, ηφζν θεθαιαηαθψλ θηλήηξσλ (επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο), φζν θαη θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.  

 Σηελ ηξίηε θαηεγνξία, εθείλε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Σπλνρήο, ζα ζηεξίδνληαη 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο κε θχξην ζθνπφ ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ θαη πξνο ηνχην ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα ζπλαξηψληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηνπο, ηνλ βαζκφ αληηκεηψπηζεο γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Σηελ θαηεγνξία απηή ζα παξέρνληα επίζεο  εληζρχζεηο 

θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ θαη θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.  

 γ. Παξάιιεια κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ Γεληθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ, ζα 

ιεηηνπξγνχλ   ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, θαη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο 

Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ, πνπ αθνξνχλ ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηα Μεγάια 

Δπελδπηηθά Σρέδηα, ηα Οινθιεξσκέλα Πνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά Σρέδηα γηα ηνλ ηερλνινγηθφ 

θαη νξγαλσηηθφ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ηα Δπελδπηηθά 
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Σρέδηα Σπλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ δξάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.  

 δ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβάιινπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ λένπ θαζεζηψηνο 

εληζρχζεσλ  είλαη : 

 - ν θαζνξηζκφο εηήζηνπ πνζνχ θνλδπιίσλ, ην νπνίν ζα απνηειεί ην φξην γηα ηελ 

έληαμε ησλ ππνβαιιφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ,  

 - ε πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

αμηνπνηνχλ ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, δηαζθαιίδνληαο ηνλ έιεγρν ηεο 

κνξθήο ηνπ θηλήηξνπ απηνχ γηα ην νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφο ηνπ.  

 - ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα παξέρεη ν λένο 

ζεζκφο ηνπ Δζληθνχ Τακείνπ Δληζρχζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΤΔΑΝ) γηα 

ηε κφριεπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θεθαιαίσλ θαη ηε ρνξήγεζε επηδνηνχκελσλ δαλείσλ  

ζηηο επηρεηξήζεηο. 

  - ε θαηάηαμε ζε Πίλαθα βαζκνινγίαο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ, κε βάζε 

αληηθεηκεληθά θαη ειέγμηκα θξηηήξηα, γηα ηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ, ζε ζρέζε κε 

ην βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ, 

 - ε παξαπνκπή ηεο ξχζκηζεο ζεκάησλ δηαδηθαζίαο ζε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, κε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ ζ΄ φια ηα 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ,  

 - ε έληαμε ζην θείκελν ηνπ λφκνπ κφλν ησλ νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ, φπσο επηβάιιεη ε αζθάιεηα δηθαίνπ, πξνζδίδνληαο ζ’ απηφλ 

ζπλνπηηθφ θαη εχιεπην ραξαθηήξα, ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επηινγψλ, ελψ δεπηεξεχνπζεο ξπζκίζεηο αθήλνληαη ζηνλ θαλνληζηηθφ λνκνζέηε, ψζηε λα 

ππάξρεη ε αλαγθαία επειημία θαη πξνζαξκνγή ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο.  

 ε. Ο λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο σο θαζεζηψο παξνρήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

επηβάιιεηαη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεψλ ηνπ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (L214 ηεο 9/8/2008) γηα ηελ 

θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο Σπλζήθεο (Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά 
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Καηεγνξία) θαη ηνλ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ γηα ηελ Διιάδα ηεο πεξηφδνπ 2007 

-2013.  

 

 4. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί εζληθφ ζηφρν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ έμνδν ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε. Η ρψξα ρξεηάδεηαη λα επαλέιζεη ζε ηξνρηά νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία ζα απειεπζεξψλεη ην δπλακηζκφ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζα ηεο 

επηηξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ψζηε λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί δξάζεηο 

θαη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη κε ηαρείο ξπζκνχο.  Η 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία δείρλεη φηη ν λ. 3299/2004 θαηά ηελ πεληαεηή πινπνίεζή ηνπ δελ 

ζπλέβαιε επαξθψο ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, 

ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή. Τν 

πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή κηα ξεαιηζηηθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, κεηά 

απφ ζπζηεκαηηθφ δηάινγν κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

 Επί ηων άπθπων: 

 Σην άξζξν 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξηιακβάλεηαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο 

ηνπ θαη ην θνηλνηηθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ θηλνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ, ψζηε λα κελ 

θαηαιείπεηαη  ακθηβνιία αλ νη πξνβιεπφκελεο ζην λφκν εληζρχζεηο είλαη ζπκβαηέο ή κε κε 

ην θνηλνηηθφ δίθαην. 

 Σην άξζξν 2 πεξηιακβάλνληαη ηα ππαγφκελα ζην λφκν επελδπηηθά ζρέδηα. Τίζεηαη 

θαη’ αξρήλ ν θαλφλαο φηη ππάγνληαη ζην λφκν επελδπηηθά ζρέδηα φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη αλαγθαίεο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο είηε 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, είηε απνηεινχλ εζληθέο επηινγέο καο. Σηηο 

επηινγέο απηέο νδήγεζε αθελφο κελ ε πνιχρξνλε εκπεηξία ησλ εθαξκνζζέλησλ θαηά ην 

παξειζφλ επελδπηηθψλ λφκσλ, αθεηέξνπ δε ε πξνζδνθψκελε πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

  Σην άξζξν 3 πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηηο εληζρπφκελεο δαπάλεο, 

θαζψο θαη εθείλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ, ψζηε λα κελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία 

γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ. 
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  Σην άξζξν 4 θαζνξίδνληαη ηα είδε ησλ παξερνκέλσλ εληζρχζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο, ηελ επηρνξήγεζε ηκήκαηνο ησλ δαπαλψλ θαη ηελ επηδφηεζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ. Όιεο νη κνξθέο εληζρχζεσλ κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ Φάξηε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηξαπεδηθά δάλεηα ρακεινχ θφζηνπο ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ΔΤΔΑΝ. 

 Σην άξζξν 5 θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο, κε θξηηήξην ην επίπεδν αλάπηπμεο απηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο 

ρψξαο, αιιά θαη ηε δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο 

Δ.Δ., ζε Μεγάιεο, Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο. Δπίζεο, ηίζεηαη σο αλψηαην φξην 

πνζνζηνχ ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ην 50%. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

πνζνζηψλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε Ννκφ γίλεηαη κε βάζε ην θαηά ην έηνο 

2007 θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) ηνπ Ννκνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ρψξαο. Τα πνζνζηά απηά παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα πνπ 

έρεη ελζσκαησζεί ζην άξζξν απηφ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εθαξκνζηψλ ηνπ λφκνπ θαη 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 Σην  άξζξν 6 θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ Γεληθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ, θαζψο  

θαη ην είδνο θαη ην πνζνζηφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο. 

 Σην άξζξν 7 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξερνκέλσλ 

εληζρχζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ Γεληθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ θαη θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. 

 Με ην άξζξν 8 θαζνξίδνληαη νη φξνη ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην λφκν, 

φπσο είλαη ν ρξφλνο ππνβνιήο θαη έλαξμεο πινπνίεζεο απηψλ, ηα θξηηήξηα ηεθκεξίσζεο 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θηλήηξνπ ηεο αηηνχκελεο ελίζρπζεο, ην πεξηερφκελν ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ, ην ειάρηζην χςνο ηεο επέλδπζεο, ε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ίδηα 

ζπκκεηνρή ηνπ επελδπηή, νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηε ιήςε 

επελδπηηθνχ δαλείνπ θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ λα θαζνξίδεη κε 

απφθαζή ηνπ πξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ή γηα νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 
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 Τα επελδπηηθά ζρέδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, κέρξη ην 

ηέινο ησλ κελψλ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ, αληίζηνηρα, πιελ ησλ Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ 

Σρεδίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε. Τν ειάρηζην χςνο ηεο 

επέλδπζεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απφ 200.000,00 € γηα ηηο 

πνιχ κηθξέο έσο 1.000.000,00 γηα ηηο κεγάιεο, παξέρεηαη δε ε δπλαηφηεηα ζηνλ Υπνπξγφ 

κε απφθαζή ηνπ λα αλαπξνζαξκφδεη ηα ειάρηζηα απηά φξηα ή λα δηαθνξνπνηεί ην ειάρηζην 

χςνο ησλ επελδχζεσλ γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ ή γηα πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. 

 Σην άξζξν 9 θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Με ην άξζξν 10 θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ  θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα ηεο 

επέλδπζεο, ζηε βησζηκφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζηα ζηνηρεία 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηέρεη θαη ζηα θξηηήξηα ζπκβνιήο ηεο επέλδπζεο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ζα θαζνξηζζνχλ 

επηκέξνπο ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, νη δείθηεο βαζκνιφγεζεο θαη ε ζηάζκηζή ηνπο, θαζψο θαη 

ην ειάρηζην φξην γηα ηελ έληαμε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Με βάζε ηε βαζκνινγία ησλ 

θξηηεξίσλ,  πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά θαηάξηηζε ζπγθξηηηθνχ πίλαθα θαηά θαηεγνξία 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά ηα 

αμηνινγνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα. Δηδηθά γηα ηα ζρέδηα Πεξηθεξεηαθήο Σπλνρήο, νη πίλαθεο 

θαηαξηίδνληαη θαηά Πεξηθέξεηα. Με βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο, 

εληάζζνληαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηα ζρέδηα κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ησλ 

εληζρχζεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Μεγάια Δπελδπηηθά Σρέδηα, ηα νπνία αμηνινγνχληαη 

απηνηειψο. 

 Με ην άξζξν 11 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, έγθξηζεο θαη ειέγρνπ 

πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ππαγσγήο απηψλ, 

αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πνπ αθνξνχλ θαη ησλ χςνο ησλ επελδπφκελσλ θνλδπιίσλ. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη λα θαζνξηζζνχλ κε Π.Γ. νη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ησλ 

ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ, ε ηδηφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ν  ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

αμηνιφγεζεο, ν ηξφπνο θαη  νη θνξείο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ θαη 

άιια ζπλαθή ζέκαηα. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα θαζνξηζζνχλ κε ην ελ 

ιφγσ Π.Γ. είλαη θαη ε ζχζηαζε Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ ζηηο ππεξεζίεο 
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ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ε ζχληαμε κεηξψνπ αμηνινγεηψλ θαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα  εμαζθαιίδεηαη δηαθάλεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

 Με ην άξζξν 12 πξνβιέπεηαη λα θαζνξηζζνχλ κε Π.Γ. ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ    

επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ή εθρψξεζεο ηεο επηρνξήγεζεο. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη ε 

παξερφκελε θαη’ έηνο θνξνινγηθή απαιιαγή.  

 Σην άξζξν 13 θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ, 

θαζψο θαη ηα είδε ησλ παξερφκελσλ ζ’ απηέο εληζρχζεσλ. Δηδηθά γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα 

ηεο θαηεγνξίαο «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Νέσλ» πξνβιέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, θαη ε 

ελίζρπζε αξθεηψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, κε ζθνπφ λα ζηεξηρζνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ 

λέσλ αλζξψπσλ λα μεθηλήζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη εληζρχζεηο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πεξηιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ελφο νξηζκέλνπ χςνπο, νη νπνίεο παξέρνληαη θαηά ηα πξψηα 5 

έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζε πνζνζηά πνπ ζα θαζνξηζζνχλ θαη’ έηνο κε απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ. 

 Οη άιιεο θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ είλαη  ηα «Μεγάια 

Δπελδπηηθά Σρέδηα», πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, ηα «Οινθιεξσκέλα Πνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά Σρέδηα», πνπ ππνβάιινληαη απφ 

πθηζηάκελεο γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία επηρεηξήζεηο θαη απνζθνπνχλ ζηνλ 

ηερλνινγηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζρέδηα «Σπλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο» δέθα 

ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο ή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλνπλ θνηλέο δξάζεηο, 

φπσο θνηλέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ παξαγσγήο ή ειέγρνπ πνηφηεηαο ή απνζήθεπζεο 

ή έθζεζεο θαη δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ ή πηζηνπνίεζεο ή εθπαίδεπζεο 

θ.ά. 

 Και γηα θάζε κία απφ ηηο Δηδηθέο θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηίζεηαη θαη’ έηνο 

κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ αλψηαην φξην εληζρχζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Δπίζεο, ηίζεηαη αλψηαην φξην ελίζρπζεο γηα θάζε 
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επελδπηηθφ ζρέδην. Σηα Δηδηθά Δπελδπηηθά Σρέδηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

κπνξνχλ λα παξέρνληαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά φια ηα είδε ησλ εληζρχζεσλ, πιελ 

ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πνιπεηψλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ, ζηα νπνία παξέρνληαη κφλν 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο.  

 Σην άξζξν 14 θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππαρζνχλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη λα ξπζκηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

απηψλ θαη επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ 

επηζηξνθή ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ. 

 Με ην άξζξν 15 θαζηεξψλεηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ Υπνπξγφ εληφο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 

εθάζηνπ έηνπο Έθζεζεο ζηε Βνπιή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ, 

νη επελδχζεηο πνπ εληζρχζεθαλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά θιάδν 

θαη πεξηθέξεηα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ησλ 

εληζρχζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο.  

 Σην άξζξν 16 πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ηζρχνλ ζην θαζεζηψο ηνπ λένπ λφκνπ. 

 Τέινο, κε ην άξζξν 17 πξνβιέπεηαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ.   


